نيجريفان البارزاين يبحث مع املسؤولني
يف بـغــــــــداد مجـلــــــــة مـــن الـقــــضــــــــايــــــــا

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /املدى

وصل أمـس االول الــى بغ ــداد رئيــس حكــومــة اقلـيم ك ــردستــان
نيجـيرفـان البـارزاني علـى رأس وفد حـكومـي كردسـتانـي يضم
وزراء النفـط واملالـية واإلعـمار ألجـراء مشـاورات حول عـدد من
القضايا.
وقـال مصـدر مطلـع لـ(املدى) ان رئيـس حكومـة اقليم كـردستان
كــان ضيفـاً علـى مـأدبـة غـداء اقـامهــا رئيـس اجلمهـوريـة جالل
طـالبـاني قـبيل مغـادرته الـى طهـران أمـس.واضــاف املصـدر :ان
البارزاني الـتقى أمس وزير املـالية باقـر جبر الزبيـدي للتباحث
يف املـوازنة املـاليـة ،مشـيراً الـى انه سيلـتقي اليـوم رئيـس الوزراء
نـوري املــالكي ووزيـر الـنفط ووزيـر الكهـربـاء ملـواصلــة املشـاورات
ح ــول الــش ــؤون املـتـعلق ــة بـتـطـبـيق امل ــادة ( )140مـن ال ــدسـت ــور
وقضايا املوازنة والنفط والطاقة.

العدد (  )819السنة الرابعة الثالثاء()28تشرين الثاني 2006
( ) 6ذي القعدة 1427
http ://www.almadapaper.com
E.Mail - almada@almadapaper.com
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صفحة

دينارا

يف حوار مع (

بـعــــــــــد اعــــتــــــــــداءات اخلــــمــــيــــــــس الــــــــــدامــــي

) واحلياة

إمجاع سيايس عىل العمل املشرتك يف اطارحكومة الوحدة الوطنية بارزاين :مستعدون ألي جهد يوقف نزف الدم العراقي

بغداد/املدى
عادت امس االثنني احلياة الى طبيعتها يف بغداد،
بع ــد اي ــام مـن حـظ ــر الـتج ــول ال ــذي ف ــرض عل ــى
خلفـية االعـتداءات الـداميـة التي طـالت عـددا من
منـاطق العـاصمـة ،وال سـيمـا مـدينــة الصـدر الـتي
سقط فيها نحو  400شخص بني شهيد وجريح.
وقـ ــال شهـ ــود عـيـ ــان ان احلـ ــركـ ــة يف بغـ ــداد كـ ــانـت
مح ـ ــدودة ب ـ ــاالمـ ــس ،ك ـم ـ ــا س ـ ــرت شـ ـ ــائع ـ ــات بــني

املــواطنـني عن حـظـر جـديـد لـلتجـول ،مـا اضـطـر
مجلـس الـوزراء الــى تكـذيـب تلك الـشـائعــات عبـر
بيان صحفي اصدره ظهر امس.
وكـان رئيـس اجلمهـورية جالل طـالبـاني قـد اعلن
ان اجمـاعــا سيــاسيـا حـصل مـؤخــرا بني االطـراف
امل ـش ــاركـ ــة يف العـملـي ــة ال ـسـي ــاسـيـ ــة علـ ــى العـمل
امل ـشـت ــرك مـن اجل ص ــد اي ــة فـتـن ــة ت ــواجه الـبالد
وجتـديـد االلتـزام بــالعمل ضـمن حكـومـة الـوحـدة

الوطنية برئاسة نوري املالكي .
ووصف طـالبـاني اجتمـاعا سـياسـيا رفـيع املسـتوى
عقـ ــد عقـب احـ ــدث اخلـمـي ــس الـ ــدامــي يف بغـ ــداد
بـ"الناجـح جدا " حيث مت خالله و ألول مرة تبادل
اآلراء بـصراحة وكان االتـفاق بني جميع األطراف
على ضـرورة العمل املـشترك و املـشاركـة احلقيـقية
للجميع يف حكومة الوحدة الوطنية .
تفاصيل ص 2

عشرية البو حمل تقتل العرشات من عنارص القاعدة يف الرمادي وزير اخلارجية يتلقى رسالة شكر من جلنة بيكر
بغداد  /املدى
اعلـن اجليش االميركي ان
مسلحي القـاعدة هـاجموا
احـدى العـشـائـر املـن ضـويـة
حتـت لواء"صـحوة االنـبار"
مـا دفع القـوات االميـركيـة
ال ـ ـ ــى ال ـت ـ ـ ــد خـل ل ـتـق ـ ـ ــدمي
املساعدة لهذه العشيرة.
واض ـ ـ ـ ـ ــاف ان"املـ ـ ـ ـ ـسـلـحـ ــني
احرقـوا عدة منـازل تخص
افـراد عــشيــرة"ال بـو سـودة"
يف الصــوفيــة خالل هجـوم
استخـدمـوا خالله قـذائف
هاون واسلحة متوسطة".
يـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر ان نـحـ ـ ـ ــو  25م ــن

ع ـشــائــر االنـبــار شـكلـت يف
ايلـ ـ ــول املـ ـ ــاضــي"مـجل ـ ــس
صحـ ــوة االنـبـ ــار" حملـ ــاربـ ــة
القاعدة.
و نـقل الـبـي ــان عـن ا ل ـشــيخ
احـمد ،احـد اعيـان عشـيرة
ال ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــو ريـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ـ ــولـه
ان"عـ ـشـيـ ــر تـي ا لـبـ ــو سـ ــودة
والـب ــو مـحل ت عــمالن عل ــى
ت ـ ـ ــوظ ـيـف اب ـن ـ ـ ــائـه ـم ـ ـ ــا يف
الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة ول ـ ـ ــذا ق ـ ـ ــررت
القاعدة مهاجمتهما".
واضـاف"طـلب االرهــابيـون
مـسـاعـدة عــشيــرة مجـاورة
لـلهج ــوم ع لــى الـبــو ســودة

ف ـس ــارع االمـي ــركـي ــون ال ــى
تقـ ــدمي الـ ــدعــم لال خـيـ ــرة
كــونـهم يـتفـهمــون خـطــورة
االوضاع النـهم يعتـبرونـها
مـعـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ــدو
مشترك".
ومــن جهــته ،قـ ــال الـ ـشــيخ
جـاسـم ،شيخ عـشيــرة البـو
مـحل ان"ابـنـ ــاء عـ ـشـي ـ ــرته
ق ــتل ـ ـ ــوا  45مـ ـ ـسـلح ـ ـ ــا مــن
الـقـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــدة يف ح ــني قـ ـتـل
منهم نحو ."15
يـشـار الـى ان عـش يــرة البـو
مـحل م ـنـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة ض ـمــن
مجلس"صحوة االنبار".

بغداد/املدى
تـلـقـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر اخلـ ـ ـ ــارجـ ـيـ ـ ـ ــة
هــوشيــار زيبـاري رسـالــة ،من
جيـمس بيكر وزيـر اخلارجية
االمـ ــريكـي االسـبق والـن ــائـب
لي هاملتون الرئيس السابق
لـلجنة الـشؤون اخلـارجية يف
مجلـس النـواب بـالكـونغـرس
االم ـ ـ ـ ـ ــري ـكـ ــي ،ع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرت عـ ــن
الـتقــديــر اخمللـص الجـتمــاع
زي ـب ـ ـ ــاري مع جل ـنـ ـ ــة دراسـ ـ ــة
الع ــراق يف بغــداد ومــا تـخلل
االجـتـمـ ــاع مـن مـنـ ــاقـ ـشـ ــات
ص ــريحــة وعـمـيق ــة ،بح ـسـب
بيـان لـوزارة اخلـارجيــة تلقت
(املدى) نسخة منه امس.
وجـاء يف الـرسـالــة"اننـا نقـدر

اندالع حريق كبري يف انبوب
للـنفـط قـــرب املحـمـــوديـــة ختفيض عدد القوات العسكرية هناية 2007
وزيــــر الــــدفــــاع الـبــــريــطــــانـي:

بغداد  /املدى
اعلــن اجل ـيـ ــش االم ـيـ ـ ــركــي أمـ ــس االث ـنــني ان
حـريقـا كـبيـرا انـدلع يف احـد االنــابيـب النـاقلـة
للنفط بالقرب من احملمودية.
واوضح اجليش يف بيان ان "حريقا كبيرا اندلع
يف احـد اخلطـوط النـاقلـة للنفـط شمـال بلـدة
احملمــودي ــة صبــاح أمــس دون معــرف ــة االسبــاب
وهـرعت قـوات التحـالف واجلـيش الـعراقـي الى
املـوقع حيث تقـوم بتـأمني احلمـاية ملـنع حدوث
اضرار واصابات بني املدنيني".
واكـ ــد ان "سـيـ ــارات الـ ــدفـ ــاع املـ ــدنــي واالطفـ ــاء
وصلـت ايـض ــا ال ــى م ــوقع احل ــريق وهـي تعـمل
علـى اخمـاده" مشـيرا الـى "عدم معـرفة اسـباب
نـشـوب احلــريق لكـن التحـقيقـات جـاريــة بهـذا
الصدد".
ولـم يـكـن ممـكـن ـ ــا معـ ــرف ـ ــة حجـم اخلـ ـسـ ــائـ ــر
واالضرار الناجمة عن احلريق.

لندن  /الوكاالت

اعلـن وزيــر الــدفــاع الـبــريـطــانـي ديــس
ب ـ ـ ـ ـ ــراون أمـ ـ ـ ــس االثـ ــنـ ــني ان الـق ـ ـ ـ ـ ــوات
الـبـ ــريــطـ ــانـي ـ ــة يف العـ ــراق سـتـخفــض
ب ــضعـ ــة آالف بـحلـ ــول نهـ ــايـ ــة الـ ـسـنـ ــة
املقبلة.
وقال براون يف خطاب القاه امام معهد
"رويـال اينـستـيتـوت اوف انتـرنـاشـونـال
افــيـ ـ ــرز" "ميـك ـن ـنــي ان اقـ ـ ــول لـك ــم انه
بـحل ـ ــول نه ـ ــاي ـ ــة الع ـ ــام املقــبل ات ـ ــوقع
خف ــض الق ـ ــوات (الــب ـ ــري ــط ـ ــانــي ـ ــة) يف
العراق بشكل كبير ،ببضعة آالف".
ويـنـت ــشـ ــر حـ ــالـيـ ــا نحـ ــو  7100جـنـ ــدي
بـ ـ ــري ــطـ ـ ــان ــي يف العـ ـ ــراق ال س ـيــمـ ـ ــا يف
جــن ـ ـ ــوبه .وق ــتل  126م ــنهــم مــنـ ـ ــذ آذار
2003
م ــن جه ـ ــة اخـ ـ ــرى اعلــن ب ـ ــراون أمـ ــس
االثـنني ان مـوقف ايــران حيـال العـراق

املحكمة تواصل االستامع لشهود االثبات يف قضية االنفال
بغداد  /املدى

اسـتـ ــؤنفـت صـب ــاح امــس بـبغـ ــداد مح ــاكـم ــة ص ــدام وسـت ــة مـن
معـاونيه بـتهم ارتكـابهم جـرائم ضـد االنسـانيـة مت خاللهـا قتل
اكـثــر مـن  / 180الف مــواطـن كــردي حتـت اسـم (االنفــال) عــام
1988.
وبدأت اجللـسة  23من احملـاكمة وقـائعها بـاالستماع إلـى افادات
عــدد من شهــود االثبــات وذلك يف اول جلـســة تعقـدهـا احملـكمـة
بعـد صـدور حكم االعـدام شنقـاً بحق صـدام وعـدد من معـاونيه
يف قــضيــة الــدجـيل الـتي راح ضـحيـتهــا  / 148م ــواطن ـاً اتـهمــوا
مبحاولة اغتيال صدام.
وقـد ادلـى عـشــرات من شهــود االثبــات خالل جلـسـات احملــاكمـة
بافاداتهم بقـصف قراهم ومدنهم بـاالسلحة الكيميـاوية اضافة
إل ــى حـمالت االعـتق ــال والـتع ــذيـب واالغـتـص ــاب واالع ــدام ــات
املباشرة يف املقابر اجلماعية.

جلنة لدراسة عرض امريكي
لــكل مــن ايــــــران وســــــوريــــــا
ترجمة املدى
حتث مـســودة تقــريــر ،عـن االستــراتيـجيــة جتــاه العــراق ،والـتي
سـتتـم منــاقـشـته ــا يف واشنـطـن ابت ــداء من ي ــوم االثنـني ،علــى
مبـادرة دبلـومــاسيــة اقليـميـة قـويــة اللهجــة تتـضمـن مبــاحثـات
مبــاشــرة مع ايــران وســوريــا ،ولكـنهــا (املـســودة) ال تـضع جــدوالً
زمـنيـاً النـسحـاب عـسكــري ،وذلك بنـاء علـى معلـومـات مـن قبل
مسؤولني اطلعوا على جميع اجزاء الوثيقة.
ويـن ــاق ــش بعـض اعـضـ ــاء اللجـن ــة ومـن بـيـنهـم دميق ــراطـي ــون،
اقتـراحـات تـدعـو إلـى اعالن يف خالل مـرحلــة معينـة ال تتجـاوز
ال ـسـنـ ــة ،علـ ــى سحـب حجـم مهـم مـن الق ــوات االمـ ــريكـي ،دون
االهتمام ان كانت القوات العراقية جاهزة للدفاع عن البالد.
ويف خالل مـقابـالت عدة ،دعـا عدد مـن املسـؤولني إلـى انسـحاب
جــزء كـبـيــر مـن القــوات االم ــريكـيــة ،واعـتـبــار االمــر الــوسـيلــة
الـوحيـدة القنـاع حكـومـة املـالـكي يف التـركيـز علـى تـأسـيس قـوة
عسكرية عراقية فعالة.
ومن بـني االفكار التي طرحت لـلمناقشة ،ارسـال املزيد من فرق
الت ــدريب االمــريـكيــة مـن اجل تـســريـع عمـلي ــات الت ــدريب ،ويف
ال ــوقـت الـ ــذي تك ــون االرق ــام غـيـ ــر محـ ــددة بل تق ــريـبـي ــة ،ف ــان
انــسحــاب  80000 - 70000مـن القــوات االمــريـكيــة مـن العــراق،
مقارنة بعددها الذي يبلغ اليوم 150000.
وقـال احد االعـضاء بـهذا الـصدد ،لـيس واضحـاً متامـاًَ من انـنا
سنصل إلى شيء بالنسبة للمسائل العسكرية.
والـتقــريــر ،بــالـن ـسـبــة ملـن قــرأه ،كـمــا يـبــدو يــربـط االنــسحــاب
االمـريـكي بفــاعليـة القـوات العــراقيـة وادائهـا ..وتفـاصـيل ذلك
املــوض ــوع لم يـشــرح بــشكل دقـيق ،ولــذلك فــان هــذا اجل ــزء من
التقرير سيحتاج إلى اعادة نظر.
ويف حني قــد تقــرر اجـتمــاع اللـجنــة املــذكــورة ملــدة ي ــومني فــان
املـســؤولـني يقــولــون ان االجـتمــاع ــات ستـمتــد إلــى مــدة اطــول
بسبب صعوبة توصل االعضاء إلى اجماع يف الرأي.
ويف حــال انعقـاد الـلجنــة يف واشنـطـن ،يكـون الــرئيـس بـوش يف
زيـارات لكل مـن التفيـا وايـستـونيــا قبل تــوجيه إلـى عمـان ،يـوم
االربعاء ،ملقابلة السيد نوري املالكي وامللك عبد اهلل الثاني.
وجلنــة بيكـر  -هــاميلـنت اجتـمعت مـرات عـدة واجـرت مقـابالت
مع عــدد من الـشخـصيــات املهمــة واخلبـراء الــسيـاسـيني وقـادة
عــسكــريـني ،ولكـن لقــاء (االثـنني) سـيكــون متـميــزاً النه ،االول،
الذي يجتمع فيه االعضاء ملناقشة القضايا الهامة.
والــرئيـس بــوش غيـر ملــزم بتقـديـر الـلجنــة ،ولكـنه اوضح بـانه
سـيولـيه اهتمـاماً ،كـما يـولي بـاالهتمـام للدراسـات املقبلـة التي
سـيقــدمهــا الــرؤســاء يف هـيئــة اركــان احلــرب وايـضـ ـاً تلك الـتي
ستقدم من قبل مجلس االمن الوطني.
ويقـول ستيفن هـادلي ،مـستشـار االمن الـوطني للـرئيـس بوش،
املــس ــأل ــة هـي انـن ــا ســنكـيف االج ــواء بحـيـث ان اي ــران وس ــوري ــا
تسـتديـران يف سيـاستهـما  180درجـة ،وبحيث انهـما لـن حتسـبا
فقط حساباً للحكومة العراقية بل انهما ستسانداها.
عن النيويورك تاميز

"غـير مقـبول" وهـو مصـدر "قلق كبـير"،
داعـي ــا طه ــران الـ ــى ان "تك ــون شـ ــريك ــا
بناء" واال واجهت "املزيد من العزلة".
ورأى براون يف كلمـة القاها يف لندن ان
ايـران "تتمتع بـنفوذ داخل العـراق ،لها
القـدرة علـى تـأزمي الــوضع او تهــدئته،
علـى اطالق احلوار او تعطيله .وهي ال
تستخدم هذا النفوذ بشكل جيد".
واضـاف "هــذا غيــر مقبـول ولـن يحقق
يف نهاية االمر الهدف املنشود".
وقال "الرسالة الـتي نوجهها الى ايران
بــسيـطــة :يجـب ان تكــون شــريك ــا بنــاء
وان تـســاعــد نفــسهــا وكــذلـك املنـطقــة
واال فسوف تواجه املزيد من العزلة".
ك ــذلك ذك ــر ب ــراون يف خـط ــابه س ــوري ــا
ال ـتــي حت ــثهـ ـ ــا لــن ـ ـ ــدن عل ـ ـ ــى لعــب دور
ايج ــابي يف الــسعـي الحالل الــسالم يف
الشرق االوسط.

فــرصــة اللقــاء بـكم ونـعتــرف
بقـيـمــة خـب ــرتكـم واطـالعكـم
عـن كـثــب علـ ــى االوضـ ــاع يف
العراق وان بصيرتكم ستكون
مـفيــدة جله ــود جلنــة دراســة
العراق".
يذكـر ان هوشـيار زيبـاري كان
قــد اجتـمع مع هــذه اللـجنــة
يف بغـ ـ ــداد اث ـنـ ـ ــاء زي ـ ـ ــارتهـ ـ ــا
لـلـعـ ـ ـ ـ ـ ــراق يف وقـ ــت سـ ـ ـ ـ ـ ــابـق
وحت ـ ـ ـ ــدث ح ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات
االوضـاع السيـاسية واالمـنية
يف العـراق والـوســائل املـؤديـة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حتـ ـقـ ـ ـ ـ ـي ــق االم ـ ـ ـ ــن
واالســتق ـ ــرار مــن اجل ب ـن ـ ــاء
عراق دميـقراطي تعـددي حر
وجديد.

النجف تتسلم ملفها االمني
عامر العكايشي /النجف
تـت ــسلــم محـ ــاف ـظـ ــة الـنـجف
الـشهــر املقبـل ملفهـا االمـني
اعلـن ذلـك محــافـظ الـنجف
اسعـد ابـو كلل .وقـال ابـو كلل
خالل اج ـت ـم ـ ـ ــاعه بـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات االداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة :ان احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة
بشـرطتهـا وجـيشهـا ورجـالهـا
وعـشــائــرهــا تـسـتع ــد لتـسـلم
املـلف االم ـنــي ب ـ ـشــكل كـ ـ ــامل
ونهائي الشهر املقبل.
واضــاف :كمــا سـيكــون هنــاك
اســتعـ ــراض عـ ـسـكـ ــري كـبـيـ ــر
لع ـ ــرض م ـ ــدى مق ـ ــدرة ه ـ ــذه
الق ــوات علــى حـمــايــة االمـن
وحفــظ الـن ـظـ ــام داخل هـ ــذه
احملافظة املقدسة.

بغداد  /املدى

قـ ــال رئـيـ ــس اقلـيـم كـ ــردسـتـ ــان
مـ ــسع ـ ــود ب ـ ــارزانــي ان تـ ــسـ ـ ــريع
وت ــي ـ ـ ــرة تـ ــط ــبـ ـيـع االوض ـ ـ ــاع يف
كـركـوك ومعـاجلـة آثـار االحلـاق
القـ ــس ـ ــري ي ـ ــسهــم يف اش ـ ــاع ـ ــة
اج ـ ــواء ال ــثق ـ ــة بــني املـك ـ ــون ـ ــات
ال ـسـي ــاسـي ــة واالجـتـم ــاعـي ــة يف
الــبالد والـتـي يـتـ ــوقـف علــيهـ ــا
م ـصـيـ ــر العـملـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة
الدميقـراطية اجلـارية ويجفف
احد مصادر التوتر.
واض ـ ـ ــاف ب ـ ـ ــارزانــي يف ح ـ ـ ــديــث
لـ ــصح ــيفـ ـ ــة (املـ ـ ــدى) يــن ـ ــشـ ـ ــر
ب ـ ـ ـ ــال ــت ـ ـ ـ ــزام ــن مـع صـحـ ـيـف ـ ـ ـ ــة
(احلـي ــاة) اللـنــدنـيــة ان قـضـيــة
كـ ـ ــركـ ـ ــوك "شـ ـ ــأن داخل ــي بحــت
كـردستـاني  -عــراقي وليـس من
حـق أي جهـ ـ ــة مهــم ـ ــا ادعــت ان
تنبري لطـرح حلول وبدائل لها

خـارج االطـر الـدستـوريـة املقـرة
او ادعـ ــاء الـ ــوصـ ــايـ ــة علــيهـ ــا او
على اي طـرف فيها" ،مـؤكداً ان
"خـي ــارن ــا اعـتـم ــاد الفـي ــدرالـي ــة
لـلـعـ ـ ـ ـ ــراق وطـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــاف ـ ــظ
الـع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــون عـل ـ ـ ــى الــنـ ــظ ـ ـ ــام
الـف ــي ـ ـ ــدرال ــي ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراط ــي
الـ ـتـع ـ ـ ـ ــددي وك ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــوا ق ــيـ ـمـه
وممـ ــارسـ ــاته سـنــبقـ ــى احـ ــرص
مـ ـنـه ــم عـل ـ ـ ــى وح ـ ـ ــدة الـع ـ ـ ــراق
وتـطــوره وازدهــاره "مــشيــراً إلــى
ان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشــع ـ ـ ــب والــقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
الكردسـتانية اآلن "نـرى انفسنا
يف خــن ـ ــدق ال ـ ــدف ـ ــاع عــن ه ـ ــذه
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة وادان ـ ـ ــة نـ ـ ـشــيـ ــط ـ ـ ــة
ل ـتـحـق ـيـقـه ـ ـ ــا ونــب ـ ـ ــذل جـه ـ ـ ــداً
اس ـت ـثــنـ ـ ــائــي ـ ـ ـاً لل ــتقـ ـ ــريــب بــني
االط ـ ـ ـ ـ ــراف داخـل الـع ـ ـمـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
السياسية وخارجها".
وق ــال رئـي ــس اقلـيـم ك ــردسـت ــان

خالل احلـ ــوار انه اول مـن ب ــادر
ق ـ ـبـل سـق ـ ـ ـ ـ ــوط الـ ــنـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ــام يف
اج ـتــم ـ ــاعـ ـ ــات املع ـ ــارض ـ ــة إل ـ ــى
اعـتـم ــاد املـص ــاحل ــة ال ــوطـنـي ــة
ودع ــا قـبل اس ــابـيع إلـ ــى "لق ــاء
عـاجل يعقد يف اربـيل للقيادات
السياسية دون استثناء ملعاجلة
االحتقان وتوسع مديات القتل
والــتهجـي ــر امل ــذهـبـي وصـي ــاغ ــة
مفـ ــاهـيـم مـ ـشـتـ ــرك ـ ــة واضحـ ــة
للـمـص ــاحل ــة ال ــوطـنـيـ ــة ..لكـن
امل ــبـ ـ ـ ـ ــادرة اجـه ـ ــض ــت" ،ونـفـ ـ ـ ـ ــى
ب ــارزانـي ان تك ــون ال ــدع ــوة ملـثل
ه ـ ــذه الـلق ـ ــاءات يف ك ـ ــردســت ـ ــان
لنقل الثـقل السيـاسي العـراقي
م ــن بـغ ـ ـ ـ ــداد وق ـ ـ ـ ــال "ن ـ ـ ـ ــرى يف
اجـوائنـا ومـا نـوفـره مـن تشـارك
وتفـاعل عـامل تقـريب وتفـاهم"
مـؤكداً ان "النـزف يف بغداد وكل
بقع ــة ع ــراقـي ــة ي ــدمـي قل ــوبـن ــا

تعني  1001مدرس ومعلم لسد الشواغر يف مدارس االنبار
الرتبية نّ
االنبار  /غسان عامر
قررت وزارة التـربية تعـيني الف وواحد
معلـم وم ــدرس يف م ــدارس مح ــافـظ ــة
االنـب ــار واعلـن ف ــاضل خلـيل الـص ــالح
مـدير عـام تربـية االنبـار لـ (املدى) عن
مـوافقـة وزارة التـربيـة بـتعيني ()1001
الف وواح ــد مـعلـم وم ــدرس يف ارج ــاء

احملافظة ونحن بانتظار موافقة وزاره
امل ــالـي ــة بــتخ ـصـيــص املـبـ ــالغ امل ــالـي ــة
الالزمة لرواتب املعينني.
واضـ ـ ـ ـ ــاف :سـ ـيـ ـت ــم تـ ـ ـ ـ ــوزيـع  %85م ــن
املع ـي ـنــني اجل ـ ــدد يف مـ ـ ــدارس الق ـ ــرى
واألري ــاف ل ـس ــد ال ـش ــواغ ــر امل ــوج ــودة
فيها.

بعد بيعها بالعملة احمللية

النفط تكشف عمليات غري اصولية لبيع مشتقات نفطية

بغداد/كرمي السوداني
كـشف وزيـر الـنفط د.حـسني الـشهـرستـانـي عن
ـتق ــات نفـط ــي ــة مـن مـص ــايف
عـمل ــي ــات بـيع م ـش ـ
بيـجي وحتويل مبـالغه الى العنـاصر االرهـابية
للقيـام بعمـليات تـخريبـية منـوهاً الـى انه متت
ـس ـ ــؤولــني عــن ـه ـ ــذه العــملــي ـ ــة ال ـ ــى
اح ـ ـ ــال ـ ــة ـامل ـ ـ
ـ
اع ـ ــدت خ ــطـ ـ ــة
ال ـ ــوزارة ـ
وق ـ ــال :ان ـ
ـحق ــيق .ـ
ال ـت ـ
ملكـافحـة الفـسـاد االداري واملـالي املـستـشـري يف
ـال ــوزارة ذات ـامل ــوارد الكـب ــي ــرة الـتـي ي ـسـيـل له ــا
ـمه ـ ــا عــملـ ــي ـ ــات تهـ ـ ــريــب
ـرت ـ ـشــني واهـ ـ
لع ـ ــاب ـامل ـ ـ ـ
ـ
امل ـشـتقــات الـنفـطـيــة .وا كــد الــشهــرسـتــانـي ان
الـوزارة ألغت عقدا مع احدى الشـركات العاملية
ـان ــونـيـ ــة اخلـ ــاصـ ــة
الق ـ ـ
ـواب ــط ـ
ـض ـ ـ
خمل ـ ــالفــته الـ ـ
ـ
بالـتعاقـد لشـراء النفط االسـود مشيـرا الى ان
ـرم ـ ــوا هـ ـ ــذا الـعق ـ ــد
ـع ـ ــدداً مــن امل ـنـ ــت ـ ـس ـبــني ـاب ـ ـ ـ

مخ ــالف للـتعلـيمــات
بــالعـمالت احملـليــة وهــذا ـ
عق ـ ــود بــيع الــنفــط االسـ ـ ــود العـ ـ ــراقــي مع
الن ـ
الـشركـات العاملـية تـباع وفق االسعـار العاملـية ال
االسعار احمللية.
ويف ـاث ــر ذلـك ألغـت وزارة الـنفــط صفقـ ــة غـي ــر
ـش ــراء الــنفــط االسـ ـ ــود مع احـ ــدى
اص ــول ــي ــة ـل ـ ـ
ـ
الشركات العاملية باالسعار احمللية.
اك ــدت وزارة الـنفـط ان انـت ــاج
اخ ــرى ـ
جه ــة ـ
مـن ـ
النـفط اخلـام العــراقي مـن املنــاطق اجلنــوبيـة
والـشمالـية بلغ بـحدود مليـونني وستمـائة الف
بــرمـيل ـي ــوميــا وان حـجم الـصــادرات العـ ــراقيــة
بلغ بحدود مليـون وستمائـة الف برميل يـوميا
مـن املــرافـئ اجلـنــوب ــي ــة فقــط وذلك السـتـمــرار
تـوقـف عمـليــات التـصـديــر عبـر مـينـاء جـيهـان
التركي بسبب العمليات التخريب.

ويـ ــؤرقـنـ ــا ..ونحـن مـ ـســتعـ ــدون
دائم ـاً لـلمـســاهمــة يف أي جهــد
يوقف هـذا النزف ويضع البالد
علــى طــريـق االمن واالسـتقــرار
والتطور الطبيعي".

التعليم العايل تعلن نتائج
القبول املركزي للمتأخرين
بغداد  /شاكر املياح

اعلـنـت وزارة الـتـعلـيــم العـ ــالـي
والـبحث العلـمي نتــائج القبـول
املـركـزي للـطلبـة الـذين تـأخـروا
يف تقــدمي اسـتـمــارات قـب ــولهـم،
اكـد ذلك مصدر اعالمي مخول
يف ال ـ ــوزارة ،مـ ـ ــوضحـ ـ ـاً ان ه ـ ــذه
النتائج تـضمنت اسماء الوجبة
االول ـ ــى والــبـ ـ ــالغ ع ـ ــددهــم 209
متقـدمني ،فيمـا ضمت الـوجبة
الـثــانـيــة  136طــالـب ـاً والــوجـبــة
الـث ــالـث ــة  18ط ــالـبـ ـاً ،وق ــد دع ــا
املصـدر املشمـولني إلى مـراجعة
كليـاتهم املقبـولني فيهـا لغرض
استكمال إجراءات التسجيل.
وعلــى الـصعـي ــد نفــسه ،أعلـنـت
ال ـ ـ ــوزارة نــت ـ ـ ــائـج اعــت ـ ـ ــراض ـ ـ ــات
الـطـلبــة علــى الـقبــول املــركــزي
والـتـي سـجلـت  128اعـتـ ــراض ـ ـاً
محقـاً وبـواقع  23طــالبـاً ضـمن
الوجـبة األولـى ،و 20يف الوجـبة
الـثــانـيــة و 55طــالـبـ ـاً محق ـاً يف
الــوجبــة الثــالثــة فـضـالً عن 30
طـالبـاً محـقاً يف قـائمـة الوجـبة
الــرابع ــة ،كمــا اظهــرت الـنتــائج
اسـمـ ــاء  18معـت ــرضـ ـاً ال قـب ــول
لهم.

(املدى) تنشر اسماء
املشمولني على ص5.

